
Mediapakketten ilovevierlingsbeekgroeningen.nl
De website www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl is op zoek naar mediapartners! 
Partners die mee willen werken aan het op de kaart zetten en promoten van 
Vierlingsbeek en Groeningen als dorpen waar het prettig wonen, werken, recreëren 
en sporten is. 

De website www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl is een mediaplatform waarop klein 
en groot nieuws wordt geplaatst. Over de dorpen, hun historie, hun verenigingen, hun 
culturele, carnavaleske en sportieve activiteiten én hun ondernemers. Met rubrieken als 
een jarige en een mop van de week. De website wordt een ontmoetingsplaats voor jong en 

oud. Met foto’s en filmpjes en journalistiek geschreven verhalen en colums. Voor het bereiken van verschillende 
doelgroepen worden ook social media als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn ingezet. 

De website is een initiatief van Koenen Media & Communicatie met een aantal inwoners. Om de website 
rendabel te kunnen maken, zijn de initiatiefnemers op zoek naar mediapartners, lokale ondernemers die www.
ilovevierlingsbeekgroeningen.nl willen ondersteunen, de meerwaarde van dit nieuwe initiatief inzien en beide 
dorpen een warm hart toedragen. 

Meedoen als mediapartner van www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl? 
Maak dan een keuze uit een van de onderstaande pakketten.
 

PAKKET  
WATERMOLEN
(20 euro per maand)

-  Vermelding van uw logo op de website met een link 
erachter naar de website van uw eigen bedrijf

-  Gratis plaatsing van uw bedrijfsnieuws (artikel met 
foto) op de website. 

PAKKET  
MAASPAREL
(35 euro per maand)

-  Vermelding van uw logo op de website met een link 
erachter naar de website van uw eigen bedrijf

-  Plaatsing advertentie/ vacature op de website 25 
euro per week (75 euro per maand)

-  Gratis plaatsing van uw bedrijfsnieuws (artikel met 
foto) op de website. 

PAKKET  
MAASDORP
(50 euro per maand)

-  Vermelding van uw logo op de website met een link 
erachter naar de website van uw eigen bedrijf

-  Gratis redactionele ondersteuning van Koenen Media 
& Communicatie voor het schrijven en/of redigeren 
van uw persberichten, websiteteksten en/of folders 
(boeken en/of bedrijfsbrochures tegen meerprijs)

-  Gratis plaatsing van uw bedrijfsnieuws (artikel met 
foto) op de website. 

-  Plaatsing advertentie/ vacature op de website 25 euro 
per week (75 euro per maand)

PAKKET  
MAASHEGGEN
(125 euro per jaar)

-  Vermelding van uw logo op de website met een link 
erachter naar de website van uw eigen bedrijf 

Losse plaatsingen advertentie:
Plaatsing losse advertentie of vacature:
55 euro per week (175 euro per maand)
(Deze prijs geldt niet voor mediapartners Maasdorp en 
Maasparel. Zij betalen hiervoor 25 euro per week, 75 
euro per maand).

Losse plaatsing advertorial 
(commercieel artikel met foto):
35 euro (blijft na plaatsing in archief website behouden)
(Deze prijs geldt niet voor mediapartners Maasdorp, 
Maasparel en Watermolen. Voor hen is het plaatsen van 
advertorials op www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl 
geheel gratis). 

Speciale banner over de hele breedte (opvallende plek bovenin):
75 euro per week (225 euro per maand)

Mediapartner worden van www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl of wilt u meer informatie?  Neem dan contact op 
met Ron Koenen via info@koenenmediaencommunicatie of mobiel 06-46196803. 

Bovenstaande mediapakketten worden voor een jaar afgesloten, met een opzegtermijn van een maand. 


